Alle, der har kontakt med spildevand, skal være vaccineret mod
leverbetændelse (Hepatitis A) evt. kombineret med B, børnelammelse
(Polio) og stivkrampe (Tetanus) samt have kendskab til
kloakbekendtgørelsen.
Arbejdstøj hører til på arbejdspladsen og tages derfor ikke med hjem.
Spiserum skal benyttes med omtanke evt. med skiftetøj.
Håndvask - eller om nødvendigt badning, skal finde sted før spise-,
drikke- og rygepauser samt før og efter toiletbesøg.
Foranstående er også gældende for personer og firmaer, der er hyret
ind.

Arbejdsmiljøhæfte

Når eller hvis, der skulle opstår tvivl omkring maskiner, lokaliteter,
produkter og arbejdsforhold, er alle velkomne til at rette henvendelse
til arbejdsmiljøgruppen.

for

Arbejdsmiljøgruppen som består af teamleder Benny Madsen,
arbejdsmiljørepræsentant Jens Kristian Larsen og
arbejdsmiljørepræsentant Brian Nielsen samt undertegnede

eksterne håndværkere
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Vi arbejder for din og vores sikkerhed

Udgave oktober 2015

Vi ønsker at sikre imod uheld og unødig nedslidning af vore
medarbejdere. Derfor er arbejdsmiljøet prioriteret højt i vores
dagligdag. Alle skal hele og uskadte hjem fra arbejdet.

Alt udstyr skal holdes i god stand mellem eftersynene, og når der
opstår fejl, mangler eller skader, skal udstyret tages ud af brug, indtil
fejlen er rettet.

Derfor har vi sat os det mål med arbejdsmiljø indsatsen, at vi har

Det udstyr, der indkøbes, skal være godkendt udstyr på anvendelses
tidspunktet.

NUL UHELD
Og hvis der skulle ske et uheld, lille som stort eller nær ved, registreres
dette som minimum som et
NÆR VED UHELD
Vi registrerer og vil hermed danne grundlag for at forhindre
gentagelser af uheld og holde fokus på vore mål.
Maskiner og udstyr skal leve op til minimums kravene og gerne mere.
De årlige eftersyn bliver overholdt gældende for:












El værktøj
Stiger
Porte
Løfteudstyr
Brandslukkere
Øjenskyllere
Gasmålere
Faldsikringsudstyr
Gaffeltrucks
Maskiner
Udsugning/ventilation

Personen, der anvender udstyret, skal selv sikre at, udstyr og maskiner
er i orden efter gældende regler. De værnemidler, der er stillet
rådighed, skal anvendes. Arbejdsmetoderne skal leve op til de
bekendtgørelser, der er knyttet til arbejdet.
Alle former for kemikalier skal være registeret på laboratoriet på Ikast
renseanlæg, og brugeren af produktet skal have adgang til
kemikaliedatablad.
Vi forventer en omgangstone, der giver grundbund for et godt
samarbejde mellem os ansatte og til de i perioder tilknyttede
personer. ”Værkstedshumor” er tilladt, så længe det ikke udvikler sig
til en hetz på enkelt personer, og alle kan få et godt grin.
Det er generelt forbudt at nyde alkohol i arbejdstiden.
Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet har vist sig at være vigtig
for sikkerhed og ikke mindst effektiviteten samt kvaliteten af arbejdet.
Derfor skal der laves en procedure ifm. projekteringsfasen, hvor det
fremgår hvilke forholdsregler, der skal tages.
Uddannelse/kompetencer skal udvikles både på skole og ved daglig
erfaring. Dvs. vi skal lære nyt og drage lære af, den hverdag vi står i.
Dette skrift er tænkt som en ”husker” i en travl hverdag og til at give
en fælles opfattelse af, hvordan vi kan passe på hinanden.

